


COURAME nasce da vontade de associar 
numa identidade comum os produtos 
locais e reunir os produtores em torno de 
um projeto partilhado que, ancorado no 
saber fazer de Coura, preserve e valorize o 
legado tradicional deste território.

COURAME é uma homenagem ao que é 
de Coura, é criar um motivo para guardar 
Coura para mim, Coura para levar.

Da simplicidade do que a terra nos dá, da 
força do trabalho, da ousadia e da vontade 
de criar nasce o que de melhor temos e 
queremos partilhar, sempre com um 
toque de ternura.

VERÃO — Terça a Domingo /
 09:30h -12h00 e 14h00 - 18h00
INVERNO — Terça a Sexta / 
09:30h - 12h00 e 14h00 - 18h00
Sábado, Domingo e Feriados / 
09:30h - 13h00

Horário

Local
Largo Visconde de Mozelos 
4941-909 Paredes de Coura
251 780 168 



BISCOITOS
Produção Artesanal



A Sabores Minhotos recupera as 
nossas memórias familiares, os 
gostos do antigamente, reunindo 
um leque variado de biscoitos de 
confeção artesanal. Entre os 
biscoitos de milho, os 
amanteigados, os almendrados, 
as bolachas de aveia, as estrelas de 
Coura e as noivas de Coura – 
doce típico da Páscoa – é difícil 
destacar algum. Todos eles têm 
o paladar e o aroma de um 
fim-de-semana em casa da avó.

Maria de Lúcia Ribeiro 
Paredes de Coura 
914 530 338

Contactos



BISCOITOS
Produção Artesanal



Os Biscoitos de Coura 
remetem-nos para os sabores de 
outrora, feitos com as receitas 
que foram passando de geração 
em geração. A confeção artesanal 
dos Biscoitos de Milho e dos 
Biscoitos de Chá serviu de 
inspiração para a criação dos mais 
recentes Biscoitos de Coco. 
Tradição e inovação partilham a 
destreza das mãos rotinadas por 
décadas num devoto saber fazer 
que é garantia da sua 
autenticidade.

Arminda Ribas 
Paredes de Coura 
251 030 946 / 960 253 629

Contactos



TÊXTEIS E 
BORDADOS

Produção Artesanal



Com a cor dos tecidos e os 
motivos que outrora alegravam 
os dias de festa recuperam-se 
peças que ganham vida no 
vestuário de hoje. Esta produtora 
cria peças de roupa e acessórios, 
muitas delas dedicadas à infância, 
em que a chita tem um lugar de 
destaque.

Márcia Barbosa 
Lamamã – Paredes de Coura 
marciacfb@gmail.com
964 569 891

Contactos



MADEIRAS
Produção Artesanal



Do trabalho criativo com a 
madeira surgem peças únicas 
esculpidas à mão que dão vida e 
carácter aos espaços que habitam. 
Os Nomes, os Pássaros, os Anjos e 
as Árvores são algumas das 
colecções propostas por esta 
jovem designer que privilegia a 
beleza das coisas simples. 

Inês Correia 
Cossourado – Paredes de Coura 
inesssproducoes@gmail.com 
936 472 618 

Contactos



ENCHIDOS
Produção Artesanal



Da mestria do fumeiro 
tradicional conjugada com o 
saber fazer de Coura e as 
preocupações com a 
sustentabilidade nasce o projeto 
deste produtor atento às novas 
tendências de mercado. A linha 
de produtos inteiramente vegan 
começou pela inovadora alheira 
vegetariana, a que se seguiram os 
hambúrgueres de grão e de feijão. 
Há ideias para novos produtos 
mas sempre com a garantia de 
que terão apenas o sabor da terra. 

Isabela Alves 
Cossourado - Paredes de Coura 
enchidosagramonte@gmail.com 
966 526 693/966 868 620

Contactos



MEL
Produção Artesanal



O dourado da cor e a intensidade 
do sabor testemunham o que de 
melhor a natureza nos oferece. 
Este nobre produto, recolhido 
por milhares de obreiras 
especialmente para si, é também 
fruto das sábias técnicas artesanais 
que o apicultor usa com 
sensibilidade e dedicação.

Angelina Guerreiro 
Rubiães – Paredes de Coura 
Contatos: 969 703 828

Contactos



LICORES E COMPOTAS 
Produção Artesanal



Uma casa de família e de 
trabalho. Do alto de Venade 
chegam-nos os sabores dos frutos 
da época e os cheiros da terra. 
Diretamente do pomar para a 
loja encontramos um leque 
variado de compotas e licores: a 
abóbora com noz, a laranja com 
vinho do porto e cenoura ou a 
laranja com gengibre são sabores 
que ora contrastam – ora se 
conjugam, sempre para deleite 
do nosso paladar.

Aida Martins 
Venade – Paredes de Coura 
251 782 404/ 965 847 742

Contactos



AVELÃ 
CARAMELIZADA E 

BOLACHAS DE AVELÃ
Produção Artesanal



As aveleiras do jardim foram a 
inspiração e o ponto de partida 
para as experiências inovadoras da 
Sandra, cujo acrónimo dá nome à 
marca. À avelã caramelizada 
seguiram-se as bolachas de avelã, 
com ou sem chocolate e, mais 
recentemente, as barritas de 
cereais com avelã. A avelã é a 
alma destes snacks tentadores.

Sandra Silva 
Formariz – Paredes de Coura 
ardnas.snack@gmail.com 
916 092 949

Contactos



ENCHIDOS
Produção Artesanal



Este projeto propôs-se recuperar 
o saber fazer minhoto partindo 
das receitas do fumeiro 
tradicional. Assenta na sabedoria 
acumulada ao longo de gerações 
e na aposta na qualidade dos 
ingredientes locais 
criteriosamente escolhidos. 
A vontade é a de alcançar um 
produto diferenciado capaz de 
alcançar mercados mais exigentes
e abrangentes.

Paulo Eurico Pereira Unip.Lda
Castanheira – Paredes de Coura
geral@nossofumeiro.pt 
962 869 889

Contactos



PRODUTOS DE 
COSMÉTICA 

Produção Artesanal



A partir dos cheiros e das texturas 
encontradas na natureza de 
Coura a SevenBubbles cria 
produtos naturais de cosmética. 
Os sabonetes, bálsamos e 
champôs em barra 
caracterizam-se pela forte 
componente de cor, aroma e 
suavidade e misturam-se no 
processo com outros produtos 
locais como o mel e as avelãs.

Maria Eduarda Moita 
Ferreira- Paredes de Coura 
eduardamoita@gmail.com 
910 066 669

Contactos



CERÂMICA 
Produção Artesanal



Das mãos da artista, do barro que 
molda, das cores e da força do seu 
traço nascem peças únicas de 
cerâmica pintadas à mão. A Rosa 
Courense é figura central das 
criações da artista que representa 
assim a mulher de trabalho, de 
garra e destemida, tão típica de 
Coura. Das peças maiores, como 
presépios e azulejos, às mais 
pequenas, como as pregadeiras, 
Margarete Barbosa mantém a 
originalidade em cada objeto 
criado.

Margarete Barbosa 
Agualonga – Paredes de Coura 
margareth.c.barbosa@gmail.com
965 804 073 

Contactos



BORDADOS 
E CROCHÉS

Produção Artesanal



O linho, matéria-prima nobre 
que adornava os lares e saía à rua 
em dias de festa, é a base para os 
bordados desta produtora 
incluídos em várias peças de 
vestuário e acessórios singulares. 
Do colorido das linhas e dos 
pontos que se entrelaçam surgem 
também peças em croché; cada 
padrão é único e irrepetível.

Daniela Silva 
Paredes de Coura 
daniela.duxa@gmail.com 
919 685 265

Contactos



MADEIRAS
Produção Artesanal



A madeira, o formão e a plaina: 
das mãos do artesão e da caixa de 
ferramentas do antigamente 
surgem utensílios tradicionais e 
peças do quotidiano que ganham 
nova vida e ocupam agora lugares 
de decoração.
As gamelas de fazer a broa 
reinventaram-se pela cor e novos 
formatos. Esta marca reúne um 
conjunto diversificado de peças 
em que as características da 
madeira são respeitadas e 
integradas em cada objeto.

Dionísio Barbosa – Artesão 
Lamamã – Paredes de Coura 
ginaasousa@hotmail.com 
251 788 497 / 965 554 309

Contactos



MEL
Produção Artesanal



Tomando a variedade de flores 
existentes no nosso território e 
uma produção proveniente das 
colmeias em áreas agrícolas, o 
mel Alucarp remete-nos para o 
verde intenso da paisagem de 
Coura e para as flores silvestres 
que o polvilham. Além do mel, 
Alucarp aposta ainda na recolha 
de Pólen, um dos alimentos mais 
completos que a natureza nos 
pode oferecer. 

Gaspar Rodrigues 
alucarp.carpintaria@hotmail.com 
251 782 408

Contactos



 LICORES
Produção Artesanal



O lugar onde a Margarida cresceu 
deu nome aos licores Cancela de 
Ferro. Os aromas recuperam 
momentos vividos em família e 
despertam memórias felizes. 
Assim surgem sabores que vão do 
mais comum, como o licor de 
café ou mirtilo, até ao mais 
improvável licor de eucalipto. 
Inquestionável é que Cancela de 
Ferro tem espírito de lugar. 

Margarida Fernandes
Resende – Paredes de Coura 
margaridabritofa1981@gmail.com
964 256 054 

Contactos



BONECAS
Produção Artesanal



As bonecas de pano, 
representando os usos e costumes 
da vida rural de outrora, são os 
brinquedos da infância da D. 
Maria. Os retalhos e tecidos 
cozidos à mão dão corpo a Marias 
que vão à feira, ao fiar do linho ou 
ao moinho. Os afazeres do 
quotidiano, as singularidades da 
vida no campo e também a 
distinção dos trajes domingueiros 
são o universo de trabalho desta 
peculiar produtora.

Maria Costa 
Rubiães – Paredes de Coura
251 941 002

Contactos



CALÇADO
Produção Artesanal



Sapateiro de profissão e 
conhecedor da pele enquanto 
matéria-prima, este produtor 
respondeu ao desafio dos tempos. 
Do calçado que conserta surgiu a 
inspiração para criar as suas 
primeiras sandálias. Courinhas 
são sandálias em pele feitas à mão 
que nos permitem calçar o saber 
fazer acumulado ao longo de 
uma vida de trabalho.

Manuel Fernandes 
Paredes de Coura 
934 253 240

Contactos



BROA E PADECA 
Produção Artesanal



Na memória temos a extinta feira 
de Padornelo, alternada 
quinzenalmente com a feira de 
Coura, em que as mulheres da 
freguesia, de mãos na massa e 
debruçadas sobre a maceira, 
preparavam as fornadas de broa e 
da tradicional padeca. No 
processo de produção deste pão 
tradicional tudo se mantém 
inalterado: do trabalho feito a 
partir da farinha de milho e trigo, 
moída em moinho de água, 
resultam fornadas quentinhas 
como outrora nos sábados de 
Padornelo.

Felisbela Vaz
Padornelo – Paredes de Coura 
broademilhodepadornelo@gmail.com 
934 222 281

Contactos



DOCES E LICORES
Produção Artesanal



Casa da Portela Pequena é o 
projeto de uma jovem família 
que abraçou o pomar que a casa 
nova lhe trouxe. É característica a 
aposta em sabores invulgares para 
as suas compotas e licores, como 
é exemplo o dióspiro com frutos 
vermelhos, morango com 
alecrim e o licor de uvas 
americanas. O espírito irrequieto 
trouxe-lhes também a maçã 
desidratada e a marmelada em 
cubos. Só o pomar sabe que 
outras iguarias poderão surgir.

Claudia Castro
Castanheira – Paredes de Coura
claudiacastro@mail.telepac.pt  
964 048 347

Contactos



BISCOITOS
Produção Artesanal



A dedicação de uma mãe e a 
necessidade de encontrar 
soluções de alimentação para 
pessoas celíacas levaram os 
biscoitos desta produtora às 
prateleiras da Loja Rural. As 
flores de chocolate, as doces 
pepitas, os corações de coco e os 
biscoitos de milho versão sem 
glúten são produtos pensados 
para celíacos mas já conquistaram 
o agrado do público em geral.

Maria Isabel Sousa  
Resende – Paredes de Coura 
isabel01041979@sapo.pt 
938 716 541

Contactos



LÃS 
Produção Artesanal



Fios e novelos de lã que ora 
agitam pelas suas cores intensas 
ora embalam com cores suaves. 
Rosa Lã voltou às agulhas e ao 
tricot e criou um conjunto de 
produtos direcionados para 
crianças e bebés. Mantas e 
carapins que nos fazem sentir o 
aconchego da avó.

Rosa Rocha 
Agualonga – Paredes de Coura 
965735998

Contactos


